
Initiatieven & activiteiten voor 
een ZorgSaam Dorpshuis in 

Garmerwolde

ZorgSaam dorp is een concept van Groninger 
Dorpen.

Deze folder is mede mogelijk gemaakt door:

Groninger Dorpen
ZorgSaam Dorpadviseurs:

Inge Zwerver & Daan Kingma

www.groningerdorpen.nl
info@groningerdorpen.nl

tel: 050 3062900

Garmerstee

KOMBInnen

Hofje!

Ontmoetingsplek voor 55+

Eén keer in de maand is er een gezellige activiteit in 
Dorpshuis De Leeuw. Je ontmoet dorpsgenoten en er is 

aandacht voor actuele onderwerpen. De Garmerstee is 
eigentijds en organiseert hulp bij het gebruik met de 

tablet of pc. Ook worden er uitjes in de regio georgani-
seerd. Op de dorpsagenda staan alle activiteiten vermeld.
De Garmerstee heeft ook een telefooncirkel. Een veilig 
bel-systeem voor alleenstaanden, in samenwerking met 

Het Rode Kruis.

Contactpersoon: Hillie Ramaker 
hillie.ramaker@live.nl

Tel: 050 5415335

De creatieve dorpshuiskamer 
van Garmerwolde 

Elke derde vrijdag van de maand is er een KOMBInnen-
middag in Dorpshuis De Leeuw. Met een uitgebreid assor-
timent tijdschriften, spelletjes, kleurplaten en een hoop 
gezelligheid. Daarnaast organiseren we iedere maand een 
leuke workshop. Jong, oud, man, vrouw, alleen of samen: 

iedereen is welkom!
Op de facebookpagina staat de agenda.

 
www.facebook.nl/KOMBinnenGarmerwolde

Contactpersoon: Cynthia Leurs 
cynthialeurs@gmail.com

Tel: 050 3134043

Een andere manier van wonen 

Themagroep ‘Hofje’ onderzoekt de mogelijkheden voor 
een zogenoemd Knarrenhof in Garmerwolde. Er is al 

veel belangstelling voor, zelfs vanuit Thesinge.
 

Zo’n Hofje kan bestaan uit (minimaal) 11 woningen 
rondom een binnentuin en heeft een eigen entree. 
Heel aantrekkelijk en praktisch zou het zijn als er een 
gezamenlijke ruimte is, waar activiteiten kunnen plaats-
vinden, men samen kan vergaderen, koken en eten en 
waar bijvoorbeeld ook de kapper en fysiotherapeut te-
recht kunnen. Voor meer informatie kunt u kijken op:

www.knarrenhof.nl 

Bent u enthousiast en hebt u belangstelling of vragen, 
neem dan contact op met:

Hetty Boogholt en Joke de Jong 
garmerheerd@gmail.com 

tel: 050 3148419
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Dorpshuis De Leeuw

Garmerwoldenaars, Dorpshuis De Leeuw &
Dorpsbelangen hebben samen zorgzame initia-
tieven bedacht en opgezet voor dorpsgenoten.

 ZorgSaam Dorpinitiatieven zijn: 

Garmerstee

KOMBInnen 

Dorpsruil 

Bibliotheek

Hofje!

Met de dorpsagenda en de G&T Express blijft u 
op de hoogte van actuele activiteiten.

Hebt u zelf een idee, neem dan contact op met 
het dorpshuis of dorpsbelangen.

Dorpshuis De Leeuw:
 www.dorpshuisdeleeuw.nl

Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde: 
www.dorpsbelangengarmerwolde.nl

Noaberschap

Noaberschap klinkt vanzelfsprekend, maar is 
vanwege veranderingen en bezuinigingen in de 
zorg, enorm actueel. Uw gemeente is verant-
woordelijk voor de de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Deze wet heeft twee 

doelen op het oog: sociale samenhang verster-
ken en participatie van hulpbehoevenden stimu-

leren. Oftewel: noaberschap. informeer bij de  
gemeente Ten Boer over wat er veranderd is: 

http://www.tenboer.nl/welzijn-en-zorg/
wmo-diensten  

Wmo-scan

De Wmo-scan maakt zichtbaar in hoeverre een 
dorpshuis Wmo-proof is, zowel bouwtechnisch 
als organisatorisch. Het laat zien welke rol het 
dorpshuis speelt en kan gaan spelen in de so-
ciale samenhang en participatie. Dorpshuis De 

Leeuw heeft een Wmo-scan laten uitvoeren. Het 
advies is ter inzage beschikbaar bij het bestuur 

van het dorpshuis.

 Project ZorgSaam Dorp

ZorgSaam Dorp is een project waarmee het 
dorpshuis, samen met de dorpsbewoners, het 

advies uit de Wmo-scan kan omzetten in ideeën 
en actie. Zo zijn er in Garmerwolde twee ZorgS-
aam Dorpavonden georganiseerd waar dorps-
genoten met elkaar in gesprek gingen over wat 
noaberschap is. Maar ook hoe en of men meer 

voor elkaar wil betekenen.  
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Dorpsruil

Boeken lenen of ruilen

Sinds kort is er een dorpsboekenkast in Garmerwolde. 
De boekenkast staat in Dorpshuis De Leeuw. Je kan er 
boeken ruilen en lenen. De opzet is dat er kwalitatief 

goede en interessante boeken aanwezig zijn. Deze mag 
je er zelf inzetten. Momenteel is men op zoek naar leuke 

kinderboeken. Heeft u boeken of vragen, neem dan 
contact op met:

Contactpersoon: Margriet de Haan
Tel: 050 5719225

Hulp geven, hulp krijgen

In Garmerwolde komt een dorpsruilhulp. Het is dan 
mogelijk om je hulp laagdrempelig aan te bieden en 

ook om hulp te krijgen. Bijvoorbeeld bij het grasmaaien, 
boodschappen doen of de ramen lappen. Wilt u hier 

meer over weten of iets betekenen voor de dorpsruil-
hulp? Neem dan contact op met:

 
Contactpersoon: Aafke Kooi 

aafkekooi@kpnplanet.nl
  of

Contactpersoon: Cootje van der Loeff 
a.rutgersvanderloeff@planet.nlLees over de verschillende initia-

tieven & activiteiten van ZorgSaam 
Dorp Garmerwolde in deze folder.
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